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El Rab Hutner dijo: "Todo el mundo quiere hablar sobre el Jafetz Jaim después de que 
se convirtió en el Jafetz Jaim. Pero para empezar es más importante entender de qué manera 
creció el Jafetz Jaim hasta convertirse en lo que fue1." Lo mismo es cierto con respecto a los 
Avot. Abram ben Teraj no nació siendo Abraham Avinu. Él debió trabajar sumamente duro 
sobre sí mismo para llegar a lo que fue. A continuación ofrecemos parte de esa historia.  

 
DESCUBRIR A D'OS A TRAVÉS DE LA NATURALEZA  

 
Tanto los historiadores judíos como no judíos reconocen que la gran contribución de 

los judíos al mundo fue el monoteísmo, un logro que no sólo transformó la historia posterior 
sino que puede ser considerado como la mayor y más singular contribución que surgió de 
toda fuente desde que la cultura humana emergió de la Edad de Piedra2. Al enseñar este 
concepto, Abraham Avinu cambió para siempre la manera en la cual nos relacionaríamos no 
sólo con D'os, sino también con el hombre.   
  En el momento en el cual la Parashá comienza a hablar de Abraham, ya habían 
transcurrido setenta y cinco años de su vida3. En ese momento, Abraham Avinu ya tenía una 
relación avanzada con D'os. ¿Cómo había llegado hasta allí? 

Abraham Avinu descubrió a D'os observando la naturaleza4. El Alter de Slobodka 
describe a Abraham Avinu como el primero y tal vez el más grandioso de los filósofos5, 
Abraham no daba nada por obvio ni por sentado. Abraham comenzó su búsqueda cuando 
tenía alrededor de tres años6, pero le llevó otros treinta y siete años de completo 
ensimismamiento y análisis hasta llegar a un entendimiento maduro de la relación con D'os7. 
                                                

פחד יצחק, אגרות ומכתבים1  
 

2 H. y H. A. Frankfort, John A. Wilson, Throkeld Jacobsen, William Irwin, The Intellectual Adventure of 
Modern Man. 

בראשית, יב  3  
 

צדוק הכהן, צדקת הצדיק ס' קפט: ב' מיני השגות אלוקות יש:  א מצד הבריאה מכיר שיש בורא וזה נקרא מעשה בראשית ב מצד רב 4
ההנהגה וזה נקרא מעשה מרכבה איך הש"י רוכב על הברואים. והם ב' מדריגות דראיה וידיעה של אבות ומרע"ה הנזכר בזוהר וארא כג א 

כמשאז"ל  (בר"ר ר"פ לך לך) באברהם אבינו ראה בירה דולקת וכו' והיא נקרא ראייה דאתגליא ולכן  ע"ש שהאבות השיגו מצד הברואים
נקרא אותו שם אצלם שם  בכתוב המורה שאמר לעולמו די דרז"ל (חגיגה יב.) ופ' הרבי רב בונים זצ"ל שיש די בבריאה זו להכיר 

יך וגו' ע"ש וידיעה הוא בהנהגה כמ"ש הוידעני נא דרכ …אלוקותו על ידו   
 

  ראש הפילוסופים5
ובמשך חכמה כב יד: אברהם התפלסף מאד בחכמה ולמד כל דרכי הטועים והתווכח עמהם וחקר בשכלו כי יש ד' אחד משגיח על הכל  

 
נדרים ל"ב ע"א 6  

וכן בנדרים לב  ב.השגת הראב"ד הל' עבודת כוכבים פ' א:  א"א יש אגדה בן שלש שנים שנאמר עקב אשר שמע אברהם בקולי מנין עק
הכיר את בוראו והכסף משנה על הרמב"ם שם תירץ שבג' התחיל  40ע"א: בן ג' שנה הכיר אברהם את בוראו אמנם הרבמב"ם כתב שב

להכיר ובארבעים נשלם הבנתו  
אפשר שיהיה הגלגל רמב"ם שם הל' ג: כיון שנגמל איתן זה התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן והתחיל לחשוב ביום ובלילה והיה תמיה היאך 

הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג ומי יסבב אותו כי אי אפשר שיסבב את עצמו ולא היה לו מלמד ולא מודיע דבר אלא מושקע באור 
כשדים בין עובדי כוכבים הטפשים   

 
רמב"ם  הל' עבודת כוכבים פ' א: (ג) ובן ארבעים שנה הכיר אברהם את בוראו7  
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Fue solamente entonces que Abraham finalmente estuvo dispuesto a abandonar la idolatría1. 
Fueron necesarios otros treinta y cinco años hasta que llegó a estar listo para el mandamiento 
que D'os le dio al comienzo de nuestra parashá, Lej lejá.  
 Tan elevado como llegó a ser Abraham, sus conclusiones básicas son sumamente 
accesibles para simples mortales como nosotros mismos. Hacia todos lados donde Abraham 
miraba, él veía un orden increíble, que exigía la existencia de una inteligencia superior que 
supervisara y guiara todo el proceso2.  Ya sea que el punto de partida sea la física, la biología, 
la astronomía o cualquier análisis del mundo de la naturaleza, todo nos lleva de regreso  hacia 
D'os3. El Rab Hirsch dijo: "Hemos recibido dos revelaciones: la naturaleza y la Torá"4  El 
Maharal explica que el mundo de la naturaleza es una escalera que podemos subir para llegar 
a los más elevados reinos de la Torá5. 
  Abraham Avinu fue un genio espiritual e intelectual. Pero una vez descubiertas, sus 
lecciones estuvieron al alcance de todos. Los Avot nos dotaron de una sensibilidad genética 
espiritual para acceder a una apreciación básica de D'os a través de la naturaleza6.  A través 
de la guía de nuestros grandiosos antepasados7, las gloriosas alabanzas de פרק שירה, o los 
Salmos que decimos cada día8, nuestras vidas están marcadas por una sensibilidad hacia "el 
D'os de la naturaleza". El Rab Shimshon Rafael Hirsch habló por todos nosotros cuando 
comentó: "¿Qué voy a responder cuando me pregunten: 'Rafael, has visto Mis bellos Alpes?'" 

                                                                                                                                                  
 

ואביו ואמו וכל העם עובדי כוכבים והוא עובד עמהם ולבו משוטט ומבין עד שהשיג דרך האמת  כבים פ' א: (ג) רמב"ם  הל' עבודת כו1
והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה וידע שיש שם אלוק אחד והוא מנהיג הגלגל והוא ברא הכל ואין בכל הנמצא אלוק חוץ ממנו וידע שכל 

ים את הכוכבים ואת הצורות עד שאבד האמת מדעתם העולם טועים ודבר שגרם להם לטעות זה שעובד  
 

לט א): אמר רבי יצחק משל לאחד שהיה עובר ממקום למקום וראה בירה אחת דולקת. אמר תאמר  –בראשית רבה (ריש פ' לך לך 2
העולם הזה בלא שהבירה זו בלא מנהיג? הציץ עליו בעל הבירה. אמר לו 'אני הוא בעל הבירה'. כך שהיה אבינו אברהם אומר תאמר ש

ה ואמר לו, 'אני הוא בעל העולם'.”מנהיג? הציץ עליו הקב  
אמנם, גם מצד החקירה במופתים הלמודיים יאמתו כל הענינים האלה, ויוכח היותם כן מכח הנמצאות ומשיגיהם : דרך ה': ח"א פ"א ס"ב3

הם תלקחנה הקדמות אמיתיות אשר יולד מהן ברור אשר אנחנו רואים בעינינו על פי חכמת הטבע, ההנדסה, התכונה ושאר החכמות, שמ
  הענינים האמיתיים האלה.

רמב"ם פ"ב מהל' יסודי התורה הל' ב: והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו. בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה 
ה לידע השם הגדולמהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה גדול  

ושם הל' א:  הקל הנכבד והנורא הזה מצוה לאהבו וליראה אותו שנאמר ואהבת את ד' א   לקיך. ונאמר את ה' אלקיך תירא-
היא שצונו באהבתו יתעלה. וזה שנחשוב ונתבונן במצותיו ומאמריו ופעולותיו עד שנשיגהו ונהנה  :(ואילו בספר המצוות מ"ע ג  ג (אהבתו)

לית ההנאה, וזאת היא האהבה המחוייבת, ולשון ספרי לפי שנאמר ואהבת את ה' אלקיך איני יודע כיצד אוהב את המקום בהשגתו בתכ
עכ"ל ושניהם אמת) .תלמוד לומר והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם  

4Nota al final de la décima octava carta en las Diecinueve Cartas. 
 

מהר"ל נתיב התורה פ"יד 5 ודבר זה בארו חכמים במסכת ברכות (נ"ח ע"א) הרואה חכמי אומות העולם אומר ברוך שנתן מחכמתו לבשר  -
מרי. ... שם חכמה עליה רק שאין חכמתן חכמה אלקית נבדלת מן הגשמי לג  ודם והרואה חכמי ישראל אומר ברוך שחלק מחכמתו ליראיו

ואם כן מזה נראה כי יש ללמוד חכמת האומות, כי למה לא ילמד החכמה שהיא מן השם יתברך שהרי חכמת האומות גם כן מן השם יתברך 
כי החכמה הזאת היא כמו סולם שהרי נתן להם מחכמתו יתברך ... אבל החכמות לעמוד על המציאות וסדר העולם בודאי מותר ללמוד ... 

... (מס' שבת עה:)... מנין שמצוה (על האדם) לחשוב תקופות ומזלות שנאמר (ושמרתם ועשיתם) כי היא תורהלעלות בה אל חכמת ה
חכמתכם ובינתכם לעיני כל העמים איזו חכמה שהיא לעיני כל העמים הוי אומר זה החושב תקופות ומזלות... ומה שאמר כי היא חכמתכם 

... ומזה נלמוד כי כל דבר שהוא לעמוד על מהות העולם יש תחכם בחכמה הזאת ביותרלעיני כל העמים, מפני כי האומות הם שרוצים לה
לאדם ללמוד, ומחויב הוא בזה כי הכל מעשה השם הוא ויש לעמוד עליהם ולהכיר על ידי זה בוראו  

 
תלמיד חכם להשיג.  צדקת הצדיק קפט: השגת הראייה של האבות שהם כוללים כל הנפשות כולם מישראל זה אפשר לכל אחד אף שאינו6

שהשגה זו מוטבע בו מאבותיו מצד שהוא זרע אברהם יצחק ויעקוב  
 

7 Los Avot, Moshé Rabenu y el rey David aprendieron a ser grandes líderes siendo primero pastores 
y estando en contacto con la naturaleza.  

 
אש וברד שלג וקיטור. רוח סערה עשה דברו: ההרים וכל גבעות. עץ פרי וכל ארזים: החיה הללו את ה' מן הארץ. תנינים וכל תהמות: 8

וכל בהמה. רמש וצפור כנף:   
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POR QUÉ EL DESCUBRIMIENTO DE D'OS FUE ALGO FUERA DE LO COMÚN  
 A pesar del hecho de que tal como dice el Rab Eljanán Wasserman1 el mundo está 
predispuesto a ver a D'os, los logros de Abraham Avinu siguen siendo sumamente 
remarcables. El mundo en el cual nació Abraham se había vuelto absolutamente idólatra. 
Quedaba una fina línea de monoteísmo: Janoj, Noaj, Shem y Ever; pero estas personas 
vivieron y murieron  con su secreto2. Mientras tanto, los idólatras fueron capaces de mostrar 
resultados tangibles de sus esfuerzos por conectarse con intermediarios reales utilizados por 
D'os3. De esta manera, Abraham Avinu mismo recibió la mejor educación en la idolatría de la 
época4. Brillante como era, su propio libro de idolatría constaba de cuatrocientos capítulos5. 
Abraham necesitó un enorme coraje y un cambio radical para poder ver el mundo a través de 
una óptica diferente.     
 En segundo lugar, Abraham Avinu llevó su entendimiento  a nuevas profundidades. 
Finalmente, reconstruyó para sí mismo toda la creación, incluyendo los más elevados reinos 
espirituales. El legado que recibimos de Abraham es el gran trabajo kabalístico, el Sefer 
HaIetzirá, que explica de qué manera las letras del alfabeto hebreo fueron utilizados por D'os 
para crear el mundo6. Abraham Avinu era capaz de registrar hacia atrás la trayectoria 
espiritual de todos los objetos7. Él podía entender, tal como pudo hacerlo también Adam 
HaRishón, de qué manera el mundo mantiene la realidad física que produce8.  El hombre es 
un universo completo, un טןעולם ק  compuesto de las 22 letras y cada uno de sus actos tiene 
implicancias cósmicas9. 

                                                
קובץ מאמרים א1  

 
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פ' א: אבל צור העולמים לא היה שום אדם שהיה מכירו ולא יודעו אלא יחידים בעולם כגון חנוך ומתושלח 2

דרך זה היה העולם הולך ומתגלגל עד שנולד עמודו של עולם והוא אברהם אבינו:נח שם ועבר ועל   
השגת הראב"ד הל' עבודת כוכבים פ' א:  א"א ותמה אני שהרי היו שם שם ועבר איך לא היו מוחין ואפשר כי מוחים היו ולא  

אירע להם שישברו את צלמיהם לפי שהיו מתחבאים מהם עד שבא אברהם ושבר צלמי אביו:  
 

רמב"ם  הלכות עבודת כוכבים פ' א:3  
אמרו הואיל והאלקים ברא כוכבים אלו וגלגלים להנהיג את העולם ונתנם במרום וחלק להם ...  (א) בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדול 

ד מי שגדלו וכבדו כבוד והם שמשים המשמשים לפניו ראויין הם לשבחם ולפארם ולחלוק להם כבוד וזהו רצון האל ברוך הוא לגדל ולכב
כמו שהמלך רוצה לכבד העומדים לפניו וזהו כבודו של מלך כיון שעלה דבר זה על לבם התחילו לבנות לכוכבים היכלות ולהקריב להן 

... קרבנות ולשבחם ולפארם בדברים ולהשתחוות למולם כדי להשיג רצון הבורא בדעתם הרעה וזה היה עיקר עבודת כוכבים  
אומרים לכל העם שזו הצורה מטיבה ומריעה וראוי לעובדה וליראה ממנה וכהניהם אומרים להם שבעבודה זו ...   מים(ב) ואחר שארכו הי

...  תרבו ותצליחו ועשו כך וכך ואל תעשו כך וכך והתחילו כוזבים אחרים לעמוד ולומר שהכוכב עצמו או הגלגל או המלאך דבר עמהם
עם הארץ הנשים והקטנים אינם יודעים  וכיון שארכו הימים נשתכח השם הנכבד והנורא מפי כל היקום ומדעתם ולא הכירוהו ונמצאו כל

וגו' אלא הצורה של עץ ושל אבן וההיכל של אבנים שנתחנכו מקטנותם להשתחוות לה ולעבדה ולהשבע בשמה   
רים.וכעין זה פירש הרמב"ן, החינוך, הכוזרי וספר העיק  

 
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים  א ג: ולא היה לו מלמד ולא מודיע דבר אלא מושקע באור כשדים בין עובדי כוכבים הטפשים ואביו ואמו 4

וכל העם עובדי כוכבים והוא עובד עמהם  
 

  גמירי דע"ז דאברהם אבינו ד מאה פירקי הוייןמס' ע"ז דף יד עמ' ב:   5
 

כוזרי מאמר ד ס' נה6  
 

לות השתלש7  
 

ר' צדוק הכהן8 .83מחשבות חרוץ ריש ס' יא דף  -  
 

נפש החיים שער א פ"ג: כן בדמיון זה כביכול, ברא הוא יתברך את האדם והשליטו על רבי רבוון כחות ועולמות אין מספר. ומסרן בידו 9
  בכל העולמות …שיהא הוא המדבר והמנהיג אותם עפ"י כל פרטי תנועות מעשיו ודבוריו ומחשבותיו 

  שם פ"ו: וזה כל האדם שכל כח פרטי שבו מסודר נגד עולם וכח אחד פרטי מסוד השעור קומה של כלל הכחות והעולמות 
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EL D'OS DE LA MORALIDAD Y DE LA HASHGAJÁ PRATIT  
  
  Abraham Avinu no sólo podía entender estas cosas; él era capaz de armonizar todo su 
ser con aquello que veía. Esto le permitía intuir toda la Torá y sus mitzvot, porque la Torá no 
es más que un nivel elevado de la realidad de la creación1 y por lo tanto completamente en 
armonía con la lógica interna de la creación. Su claridad espiritual e intelectual era tal2 que 
ahora a Abraham le resultaba obvio que iba a cumplir las mitzvot, tal como nadie va a pensar 
dos veces acerca de su necesidad de aire o de agua3. Junto a esta claridad se encontraba su 
increíble bondad y capacidad de entrega que aumentaba su armonía con la Torá, cuya esencia 
es el Jesed4.  
  Abraham Avinu no se conformó con el descubrimiento del D'os de los filósofos, el 
D'os de la naturaleza (Hashgajá Klalit). Él no se limitó simplemente a reemplazar a los ídolos 
por un D'os. Él proveyó un modelo radicalmente diferente de la manera en la cual D'os actúa. 
Los ídolos de sus contemporáneos no tenían ningún interés en el hombre inferior. Éstos 
estaban demasiado ocupados compitiendo entre ellos. Abraham Avinu llegó a entender que si 
D'os había creado al hombre, lo hizo con el propósito de dar, de compartir Su bondad5. 
Ineludiblemente esto no debe ser solamente para el hombre en general, sino para cada 
persona en particular. Éste es el principio de Hashgajá Pratit6, en el cual D'os hace un 
universo a medida para adaptarse a las necesidades cambiantes de cada ser humano7. 

 Abraham llegó todavía más lejos. Él llegó a entender los caminos de D'os tan 
profundamente que comenzó a comportarse él mismo siguiendo Su ejemplo. Abraham vio 
que D'os se relacionaba con la persona a través de múltiples actos pequeños de Providencia 
Divina en los cuales, por así decirlo, D'os bajaba hasta la esencia misma del hombre y sus 
necesidades8. Abraham Avinu perfecciono sus actos de entrega y de bondad como una 

                                                
 .significa que la lógica del mundo está en armonía con la lógica de la Torá הסתכל באורייתא וברא עלמא1
Dado que también el hombre fue creado de esa Torá, la lógica del hombre también se encuentra en 
armonía con la lógica del mundo.  

   
מהר"ל, ספר תפארת ישראל 2 פרק כ וזה כי אברהם היה מיוחד ביותר לקיים כל התורה, כי מעלת אברהם דבקה בחכמה העליונה, לכך  -

ע כי בן ג' שנה הכיר אברהם את בוראו (נדרים ל"ב ע"א) היה אברהם בפרט מיוחד אל התורה שהוא השכל העליון כאשר ידו  
   

קובץ מאמרים ואגרות, מאמר על תשובה: ובשביל זה היה ראוי לעשות המצוה אפילו לא נצטוו עליהן, וע"כ קיימו האבות את התורה  3
עליה מפני שהבינו התועלת והתיקון מזה ... וכן בעבירה קודם שנצטוו  

 
להבין בחכמה, כי מדת אברהם היא מדת התורה כי התורה תקרא תורת חסד דכתיב (משלי ל"א) ותורת חסד על  מהר"ל שם: ועוד יש לך4

לשונה, וזה מצד כי התורה דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, ואף כאשר תמצא בתורה מיתות וכריתות אין תכלית התורה רק 
זו חכמי האמת בפרק קמא דסוטה (י"ד ע"א) תניא ר' שמלאי אומר התורה להעמיד הטוב בעולם שלא יהיה נמצא שום רע. ודבר זה רמ

  תחלתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים 
 

מחק הטוב הוא להטיב  רמח"ל, דעת תבונות (ס' יח) 5  
 

מקימי מעפר דל עלי שור ח"א דך שז ס"ג: תהילים קיג: (ה) מי כה' אלקינו המגביהי לשבת: (ו) המשפילי לראות בשמים ובארץ: (ז) 6
מאשפת ירים אביון: (ח) להושיבי עם נדיבים עם נדיבי עמו: (ט) מושיבי עקרת הבית אם הבנים שמחה הללויה:  ... הנהגה זו נקראת 

השגחה פרטית לעומת ידיעת ד' .... והנהגת הטבע שהיא השגחה הכללית  
 

כל ההנהגה כולה וכל הנבראים כולם הם בשבילו, והוא בעצמו אפיקי מים, סוכות, ענין ו עמ' פד: פירושו של השגחה פרטית הוא ש 7
משתייך אל הרצון העליון כביכול לכל פרטיה ותולדותיה.  

 
עלי שור ח"א דף שז: בדורות ההם חשבו למעוט כבודו יתברך, שיהיה יודע מקטנות הנעשה בעולמנו: "רם על כל גויים ד'. על השמים 8

החסד, ממנה לא ידעו בני דורו. גמל הוא חסד עם כלם וכשהיכירו את גדלותו של חסד לימדם  כבודו". גילה אברהם אבינו את גדלות
להכיר את אלקי החסד ושעולם חסד יבנה. בזה הכירו כי חסדו יתברך, השפעתו, ידעתו והנהגתו  הוא הוא כבודו –  
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manera de imitar a D'os, de seguir los caminos de D'os de entrega y bondad1. Entonces utilizó 
su propia bondad para enseñarles a los demás cuán grandiosa es la bondad Divina2. 

Al final de su vida, la grandeza espiritual de Abraham era tan vasta, su deseo de dar a 
los demás tan absoluto, que se convirtió en 3אב המון גוים  - él y Sara se convirtieron en el padre 
y la madre espiritual de todos los pueblos del mundo4. (Está prohibido llamar a Abraham y a 
Sara por sus nombres originales, Abram y Sarai5, porque esto los muestra incorrectamente 
como siendo solamente los padres del pueblo judío). De esta manera, Abraham Avinu pudo ir 
más allá de las limitaciones de su propio y específico mazal. La neshamá de Abraham ahora 
cubría todo el espectro de la espiritualidad -  תולדות השמים והארץ בהבראם אלה 6באברהם - . Esta 
idea de una espiritualidad abarcadora, fue transmitida a todo el pueblo judío. (אין מזל לישראל)7  
por lo tanto desde ese momento toda alma judía abarca todo el orden del mundo8.  

Cualquiera puede convertirse al judaísmo porque todos están conectados bajo la vasta 
capa del alma de Abraham. Y cada converso puede tranquilamente efectuar la declaración de 
bikurim respecto a que sus antepasados salieron de Egipto9. Porque él también es un hijo de 
Abraham. En esta alma gigante no sólo convergen individuos, sino también pueblos enteros. 
Por lo tanto, cuando D'os confirió Sus bendiciones a los pueblos éstas llegaron a través de 
Abraham10.  

  
PERSONALIZAR LA RELACIÓN CON D'OS – AMOR, RESPETO Y CONFIANZA   

                                                
"ם שם ע"פ הספרי סוף עקב) ובגמ' שבת (קלג מה הוא נקרא רחום אף אתה היה רחום, מה הקב"ה נקרא חנון אף אתה היה חנון (רמב1

ע"ב) דרשינן זה קלי ואנוהו להידור מצוה שצריך לולב נאה שופר ציצית נאה וכו' אבא שאול אומר מה הוא חנון ורחום אף אתה חנון 
ורחום  

מצד המשפט אין קיום גמור כי מצד המשפט הש"י נבדל מן העולם כאשר עושה בו משפט, ... ולפיכך  :מהר"ל, נתיב גמילות חסדים, פ"ג
לעולם כאשר מצד המשפט אין דביקות בו ית'. רק הדביקות בו יתב' מצד החסד  

 
עמ ב: אלא ויקריא מלמד שהקריא אברהם אבינו לשמו של הקדוש ברוך הוא בפה כל עובר ושב כיצד   תלמוד בבלי מסכת סוטה דף י 2

משל אלהי עולם אכלתם הודו ושבחו וברכו למי שאמר והיה העולם לאחר שאכלו ושתו עמדו לברכו אמר להם וכי משלי אכלתם  
בראשית יז  (ה) ולא יקרא עוד את שמך אברם והיה שמך אברהם כי אב המון גוים נתתיך:   3  

רש"י:  (ה) כי אב המון גוים  לשון נוטריקון של שמו ורי"ש שהיתה בו בתחלה שלא היה אב אלא לארם שהוא מקומו ועכשיו אב לכל  -
העולם ואפילו רי"ש שהיתה בו מתחלה לא זזה ממקומה שאף יו"ד של שרי נתרעמה על השכינה עד שהוסיפה ליהושע שנאמר (במדבר יג) 

ויקרא משה להושע בן נון יהושע:  
 

ברכות יג ע"א: אברם הוא אברהם בתחלה נעשה אב לארם ולבסוף נעשה אב לכל העולם כולו שרי היא שרה בתחלה נעשית שרי   4
אומתה ולבסוף נעשית שרה לכל העולם כולו:ל  

 
ברכות שם: תני בר קפרא כל הקורא לאברהם אברם עובר בעשה שנאמר והיה שמך אברהם רבי אליעזר אומר עובר בלאו שנאמר ולא  5

שמה  יקרא עוד [את] שמך אברם אלא מעתה הקורא לשרה שרי הכי נמי התם קודשא בריך הוא אמר לאברהם שרי אשתך לא תקרא את
שרי כי שרה שמה  

 
ילקוט בראשית, רמז יח 6  

ובאפיקי מים, סוכות, ענין י (א): הרי שאברהם הוא הבריאה עצמה   
במדרש הנעלם וירא שא"א כנגד דרגת נשמה  

 
בראשית טו (ה) ויוצא אותו החוצה  7 ישראל הוציאו חוץ ממזל שלו אברם אינו מוליד אברהם מוליד אין מזל לישראל (נדרים ל"ב). כי  -

בכלל אינם תחת המזל אבל בפרט מסובבים במזל. וזה הוא אב המון גוים (לקמן יז, ד) ר"ל ענין כללי וכמאמרם ז"ל בתענית (ט סע"א) 
שאני משה כיון דרבים צריכים לו כרבים הוא וזה הוא אין מזל לישראל כי ישראל יאמר על הכלל כולו כידוע.  

 
וכל ספר נפש החיים הולך על נקודה ז 8  

 
בכורים פ"ד הל' ג: הגר מביא וקורא שנאמר לאברהם אב המון גוים נתתיך הרי הוא אב כל העולם כולו שנכנסין תחת כנפי  'הל רמב"ם9

שכינה ולאברהם היתה השבועה תחלה שיירשו בניו את הארץ וכן כהנים ולוים מביאין וקורין מפני שיש להן ערי מגרש:  
 

האור התורה, לך לך ד"ה רבי בנא 10  
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  Abraham Avinu comprendió que este D'os que había descubierto no era simplemente 
un frío director de eventos. D'os quería una relación activa, y Abraham Avinu aceptó esta 
invitación con un amor profundo y duradero hacia D'os1 (ver nota). 

De nuestra relación con nuestros padres, esposas e hijos sabemos que a veces 
podemos sentirnos cerca de ellos y a veces bastante alejados. Cuando tenemos desacuerdos o 
nos sentimos distanciados, la pregunta es si nuestra conexión con la otra persona es 
suficientemente profunda como para seguir adelante a través de esos momentos de oscuridad. 
¿Seguimos siendo confiables y leales a la relación incluso cuando no vemos qué es lo que esa 
relación está haciendo por nosotros en ese momento?  

Precisamente ésta es la pregunta que D'os le formuló a Abraham y que él comenzó a 
responder cuando tenía setenta y cinco años. D'os le pidió que abandonara absolutamente 
todo y se marchara  a una tierra desconocida – lej lejá. La Torá deja de lado todo lo que 
ocurrió antes de este mandamiento, porque D'os estaba diciendo: "El hecho de que Yo te elija 
no depende de nada de lo que has logrado hasta ahora2. Nada de lo que has hecho hasta ahora 
te preparará para el gigante salto de fe que deberás dar a continuación". Abraham vivió esa 
fe, hasta que la fe misma se convirtió en toda una realidad – una poderosa fuente de 
existencia3.  

Y así comenzó otro capítulo en la vida de Abraham Avinu – un capítulo de diez 
pruebas que evaluaron su amor por D'os. D'os confió que Abraham concluiría los dos mil 
años de תהו que el mundo debió soportar desde su comienzo y, en un quiebre dramático, lo 
llevaría hacia los dos mil años de Torá4. Las pruebas fueron diez, lo cual implica que cada 
aspecto de la personalidad de Abraham Avinu fue llevado a su potencial y conectado con 
D'os5.  Abraham tuvo que llegar  a lo más profundo de sí mismo, ir más allá de lo normal y de 
lo natural, y encontrar dentro de sí mismo el milagro para que D'os se sintiera satisfecho 
sabiendo que su compromiso era total6. El desafío fue elegir un camino que pudiera tener 
continuidad. D'os le proveyó la fórmula con una prueba final, una que permitiría que la 

                                                
ג) עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכלם, להודיע כמה חבתו של אברהם אבינו עליו   משנה מסכת אבות פרק ה 1

השלום:  
Sobre lo cual comenta el Rab Shimshon Rafael Hirsch: 
 De acuerdo con el contexto parecería que חבתו של אברהם אבינו tiene una connotación activa, 
denotando el amor de Abraham hacia D'os. Sin embargo si uno desea construir esta frase de una 
manera más habitual, es decir denotando el amor de D'os hacia Abraham, entonces la repetición de 
las pruebas pueden verse como una evidencia en sí misma de la gran estima que D'os tenía por 
Abraham. Como dice la Mishná: "El  alfarero sólo golpea aquellas vasijas que son buenas y fuertes 
para probarlas, porque él sabe que van a poder soportar incluso muchos golpes repetidos".  

יבממעמקים, בראשית, מאמר  2  
 

חזק, וראוי להיות עיקר המציאות בעולם הזה ועיקר המציאות  יאותצמיש לו  ,מהר"ל, גבורות ד' פ' ז: כי מאחר שהוא חזק באמונתו 3
בעולם הבא.   

 
כי הדור שהיה בו אברהם כולו תוהו וחושך שלא היה בהם מציאות, והוא יתברך רצה שיהיה  מהר"ל, דרך חיים על אבות, פ"ה משנה ג:  4
רהם התחלת אור המציאות בעולם, ובזה שנתנסה אברהם בעשרה נסיונות יוצא צדקתו לפעל לגמרי היה אברהם אור המציאות. ולפיכך אב

נתנסה אברהם בעשרה נסיונות דוקא, כי מאחר שהיה לו לאברהם חבור אל הדורות שהיו כלם חושך ולא אור, רצה הש"י להבדיל ביניהם 
ברהם לפועל לכך נתנסה:שיהיה יוצא אור המציאות של א  

 
מהר"ל, שם:  הנסיון שהקב"ה מנסה את הצדיק כדי שיהיה נמצא צדקתו בפעל נגלה ולא שיהיה צדיק נסתר 5  

 
מהר"ל, דרך חיים על אבות, פ"ה משנה ג: כל לשון נסיון מלשון נס שכשם שהנס הוא בלתי טבעי כך הנסיון הוא בלתי טבעי, כי אם אין 6

ע אינו יכול לעמוד בנסיון, כי אין הטבע נותן שישחוט האדם בנו וכן כל שאר נסיונות, ולפיכך א"א שלא יהיו המנוסה נוהג שלא בטב
.האבות מנוסים שאינם אנשים טבעיים כמו שאר אנשים ואם היו נוהגים בדרך הטבע לא היו ראוים לאותה מדריגה עליונה  
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conexión pasara a todas las generaciones futuras1.  Pero había un precio que debía pagarse  - 
no todos sus descendientes tendrían la pureza necesaria para continuar ese camino. El proceso 
requería una selección y algunos quedaron atrás2.   

 

                                                
ו אלה שהם רחוקים מהתורה ירושה היא מעקידת יצחק. בספר התני"א שהמסירת נפש למסור את חייו על ידי אפיל 1  

 
משמע דרק ישראל נקראו … (א) והנה העקידה אשר עליה התפלל אברהם ד' יראה הוא לזכרון טוב לישראל  משך חכמה, בראשית כב2

עך ולא כל זרעך וא"כ הלא הנודר מזרעו של אברהם מותר באומות (נדרים לא) כי בזרעך יקרא לך זרע בזר … זרעו של יצחק ולא עשו]
אין זה זכות רק ליעקב ולא לעשו שבסיבתו מת אברהם חמשה שנים קודם שיצא לתרבות רעה (רש"י בראשית טו, טו ב"ר ס"ג טז) ולכן -

וגו'אינו זרעו כלל ולכן תלה המלאך בשם ד' יען אשר עשית כו' ולא חשכת בנך יחידך כו' את זרעך שזה אינו רק של יעקב,   
 


